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DOET U MEE AAN DE 
SCHOOLBRENGWEEK?
Begin het nieuwe schooljaar goed en doe van maandag 12 tot en 
met vrijdag 16 september 2022 mee met de Seef schoolbreng-
week. Meedoen is simpel, laat de auto lekker een weekje staan 
(langer	mag	natuurlijk	ook)	en	pak	de	fi	ets	of	wandel	met	de	
kinderen naar school. Dat is niet alleen leuk, maar ook nog eens 
gezond, goed voor het milieu en veilig.  

Leuk: Lopend	of	op	de	fi	ets	ben	je	bewuster	bezig	met	de	omge-
ving en zie je veel meer dan wanneer je op de achterbank zit. 
Gezond: Kinderen krijgen meer lichaamsbeweging. Dat is niet 
alleen gezond voor het lichaam, maar zorgt ook voor betere 
concentratie tijdens de les. 
Goed voor het milieu: Geen CO2 uitstoot. 
Veilig: Kinderen doen ervaring op. Zo leren ze in de praktijk om 
veilig aan het verkeer deel te nemen. En door mee te doen zijn 
er minder auto’s in de schoolomgeving, wat ook goed is voor de 
verkeersveiligheid. 

Geeft u het goede voorbeeld en gaat u samen met uw kind één 
of	meerdere	dagen	lopend	of	op	de	fi	ets	naar	school?	
(www.schoolopseef/schoolbrengweek) 

VEILIGE OVERSTEEK 
IKC DE VAART
Om de oversteek naar het schoolgebouw van IKC de Vaart 
voor alle kinderen nog veiliger te maken, is er voor de 
zomervakantie een nieuwe knipperlichtinstallatie geplaatst 
aan de Vosholstraat. Een mooi moment om even bij stil te 
staan, zo aan het begin van het nieuwe schooljaar. 

22 augustus was wethouder Tom de Kleer samen met de 
wijkagenten bij de nieuwe knipperlichtinstallatie aanwezig om 
alle kinderen op hun eerste schooldag na de vakantie een 
mooi en verkeersveilig schooljaar te wensen.  
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Doe mee met de 

Schoolbrengweek

www.schoolopseef.nl/schoolbrengweek

12 t/m 16 september
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 COLOFON
 GEMEENTE NIEUWKOOP

info@nieuwkoop.nl
www.nieuwkoop.nl
Facebook: gemeentenieuwkoop
Twitter: gemnieuwkoop
Instagram: @gemeentenieuwkoop
Telefoon: 14 0172
Bereikbaar: ma t/m do van 8.30 tot 17 uur en  
vr van 8.30 tot 13.00 uur
Postbus 1, 2460 AA Ter Aar

 OPENINGSTIJDEN
ma t/m do 8.30 – 17.00 uur, do van 17.45 tot 20.00
en vr 8.30 – 13.00 uur
Bezoekadres: Teylersplein 1, 2441 LE Nieuwveen
Klant Contact Centrum: op afspraak via 
www.nieuwkoop.nl of tel. 14 0172

 MILIEUSTRAAT
Ampèrestraat 4, Nieuwveen
Milieustraat open op maandag, woensdag, 
vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur
Maak van tevoren een afspraak via 
www.nieuwkoop.nl of tel. 14 0172

 MELDINGEN
Openbare ruimte: www.verbeterdebuurt.nl
Overige meldingen: www.nieuwkoop.nl (of 14 0172)
Urgente meldingen openbare ruimte buiten 
kantoortijden: bel. 0172 521188
Zeer dringende klachten buiten werktijden of bij 
acuut milieugevaar bel 0900 8844

 NIEUWKOOP NIEUWS
Uitgave: Gemeente Nieuwkoop
E-mail redactie: communicatie@nieuwkoop.nl
Realisatie: Skrid Media BV
Drukwerk: Damen Drukkers
Verspreiding: Bezorging Maasstad BV
Klachten of opmerkingen over de verspreiding?
info@skridmedia.nl of 088 5062301
of via www.nieuwkoop.nl (meldingen)

U ontvangt dit blad op woensdag of 
donderdag in de oneven weken.

NIEUWKOOP NIEUWS PER
MAIL ONTVANGEN?
Schrijf u in op
www.nieuwkoop.nl/nieuwkoop-nieuws

U ontvangt het blad dan al eerder.

MASTERCLASS ONLINE 
RECRUITMENT VOOR ONDERNEMERS

Donderdag 15 september van 16.00 
tot 17.30 uur is er bij iFlow in Alphen 
aan den Rijn een gratis masterclass 
online recruitment voor ondernemers. 
De tekorten op de arbeidsmarkt 
zorgen ervoor dat het werven 
van goed personeel steeds meer 
creativiteit en tijd vergt. Het plaatsen 
van een vacature in de lokale krant 
is geen garantie meer voor succes. 
Tegenwoordig vinden wij ons personeel 
vooral online. Welke onlinemiddelen 
zijn er, hoe zet je deze in en hoe zorg 
je	ervoor	dat	dit	echt	succesvol	wordt?	
Twee experts delen de geheimen van 
hun vak op 15 september. Aanmelden 
kan via boostyourdigitalbusiness.nl. 

De masterclasses die al geweest 
zijn, kunt u ook terugkijken op deze 
website.

Wilt u na de sessie een expert die 
u binnen uw eigen bedrijf helpt om 
de vervolgstappen op het gebied 
van	online	recruitment	te	zetten?	
Dan kunt u gebruik maken van de 
digitaliseringsvoucher om een lokale 
expert in te huren. Meer informatie 
over de voucher vindt u ook op 
boostyourdigitalbusiness.nl. 

De masterclass is onderdeel van Boost 
Your Digital Business. ‘Boost Your 
Digital Business’ is een programma dat 
ondernemers in de Rijn- en Veenstreek 
stimuleert om aan de slag te gaan met 
digitalisering en door te groeien naar 
de toekomst. Het programma is een 
initiatief van de gemeenten Alphen aan 
den Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem, 
de ondernemersverenigingen VOA, VON, 
OVKB, de Economic Development Board 
Alphen aan den Rijn (EDBA) en VNO-NCW 
West en wordt uitgevoerd met steun van 
de provincie Zuid-Holland.

HULP VOOR TECHNIEK DRIEDAAGSE  
De Techniek Driedaagse is een groot 
techniekfestijn voor leerlingen uit de 
groepen 7, 8 en brugklas. Meer dan 3.900 
leerlingen van scholen uit Aalsmeer, 
Uithoorn, Nieuwkoop en De Ronde Venen 
volgen daar technische workshops 
onder leiding van lokale technici en 
vele vrijwilligers. Dit jaar is de Techniek 
Driedaagse te gast bij Van Vliet Containers 
in Aalsmeer. “Op dit evenement maken 
de leerlingen kennis met alle facetten 
van techniek”, licht projectleider Karin 
Wateler toe. “Ze programmeren een 
robot, metselen een muurtje, voeren 
een apk-keuring uit bij een vrachtwagen 
en ontdekken alles op het gebied 
van recycling en duurzaamheid. Deze 
workshops zijn allemaal bedacht en 
voorbereid door lokale technische 
bedrijven. Voor de begeleiding van de 

leerlingen zijn vele vrijwilligers nodig.” 
Niet	technisch?	Naast	het	begeleiden	
van de workshops, zijn vele vrijwilligers 
nodig om de Techniek Driedaagse in 
goede banen te leiden. “We zoeken ook 
vrijwilligers die het verkeer willen regelen, 
de catering verzorgen, de groepen met 
leerlingen ontvangen of allerlei hand- en 
spandiensten verrichten”, vervolgt Karin. 

“Alle hulp is van harte welkom. Het is een 
geweldig evenement; die blije koppies als 
de leerlingen met de techniek aan de slag 
zijn: daar doe je het voor!” Aanmelden als 
vrijwilliger kan via een mail naar: 
info@technetamstelenvenen.nl. Meer 
informatie	over	de	Techniek	Driedaagse?	
Of nieuwsgierig naar sfeerbeelden van 
eerdere	edities?	Kijk	op	
www.technetamstelenvenen.nl. 
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MENINGSVORMENDE RADEN 8 SEPTEMBER
Op donderdagavond 8 september om 20.00 uur zijn er 
in het gemeentehuis Nieuwveen Teylersplein 1, twee 
meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden 
nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de 
onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen 
argumenten.

Agenda (concept) MR I
1.   Opening (om 20.00 uur)
2.  Vaststellen agenda
3.  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan  

 Zuideinde 3C en achter 3D - 3E
4.  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan  

 ‘Nieuwveens Jaagpad 12a, Nieuwveen
5.  Vaststelling bestemmingsplan ‘Hogedijk 10a/b, Zevenhoven’
6.  Vestiging (bestendiging) voorkeursrecht op grond van de  

 Wet voorkeursrecht gemeenten voor percelen in het   
 gebied Ter Aar noordoost

7.  Vestiging (bestendiging) voorkeursrecht op grond van de
  wet voorkeursrecht gemeenten voor percelen in het   

 gebied ‘Locatie Langeraar’
8.  Krediet verbouwing ten behoeve van huisvesting   

 ontheemden Oekraïne
9.  Verklaring van geen bedenkingen over  

	 flexwoningen	W.P.	Speelmanweg

10.  Mededelingen uit en/of input voor overleggen    
 gemeenschappelijke regelingen

11.  Berichten uit B&W en de raad
12. Rondvraag
13. Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
14. Sluiting

Agenda (concept) MR II
1.   Opening (om 20.00 uur)
2.  Vaststellen agenda
3.  Stand van zaken noodopvang De Vlijt
4.		 Consultatie	gemeenteraad	regionaal	risicoprofiel	 

 2023-2026 Veiligheidsregio Hollands Midden
5.  Benoeming leden in het  

 Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regelingen
6.  Zienswijze concept Gemeenschappelijke regeling SVHW
7. 12e Wijziging Gemeenschappelijke regeling
  Omgevingsdienst West-Holland
8.  Vaststellen Vergaderschema gemeenteraad 2023
9.  Mededelingen uit en/of input voor overleggen
  gemeenschappelijke regelingen
10.  Berichten uit B&W en de raad
11.  Rondvraag
12.  Actielijst vorige meningsvormende raad II vaststellen
13.  Sluiting

UP-TO-DATE BLIJVEN 
Kijk regelmatig op www.raadnieuwkoop.nl voor de actuele agenda van de gemeenteraad.

NIEUWS 
UIT DE 
RAAD

INZIEN, INSPREKEN EN MEEKIJKEN
Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en 
de achterliggende stukken op www.raadnieuwkoop.nl onder 
‘agenda & vergaderstukken’.

Inspreken
Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten 
inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur be-
schikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers 
dan is uw inspreektijd korter. 

U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én 
onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt 

één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best 
tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. 

Dit	kan	bij	de	griffie	tenminste	acht	uur	voor	aanvang	van	de	
vergadering 0172-521308 of via  
griffier@nieuwkoop.nl	(vermeld	uw	naam,	telefoonnummer	en	
het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meekijken
U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live 
meekijken via www.raadnieuwkoop.nl via ‘(Live) uitzendingen 
gemeenteraad’.
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SPORTIEVE LOOPEVENEMENTEN IN SEPTEMBER
In heel Nederland houden gemeenten, 
sportclubs- en bedrijven tijdens de 
nationale Sportweek (16-25 september) 
activiteiten om (nieuwe) sporters op een 
laagdrempelige manier kennis te laten 
maken met sport en bewegen. In onze 
gemeente zijn er in die septembermaand 
maar liefst drie hardloopevenementen.
 
Op 4 september is de Halve Marathon 
van Nieuwkoop, op 11 september 
de Oranjeloop in Ter Aar en op 25 
september de 7-Loop in Zevenhoven. 
Samen vormen deze evenementen het 
Gemeente Nieuwkoop Circuit. Naast het 
belonen van de winnaars per loop, is er 
ook een overall klassement (Gemeente 
Nieuwkoop Circuit). De prijsuitreiking 
hiervan is na de 7-Loop (de laatste van 
de drie lopen). 
 
Daag jezelf uit
Wethouder Tom de Kleer: “Na 
drie jaar kunnen de belangrijkste 
hardloopevenementen van Nieuwkoop 
weer plaatsvinden. Allemaal dicht op 
elkaar. Als wethouder sport vind ik het 
belangrijk dat we - jong en oud - meer 
en vaker gaan bewegen. Dat kan met 
deze hardloopevenementen en ik zeg: 
daag jezelf uit, kies een afstand waar 
jij je goed bij voelt en doe mee! Ben je 
geen	hardloper?	Kijk	dan	eens	op	 
www.nieuwkoopsportencultuuur.nl en 
vind een sport die wel bij je past.”  
 
Halve marathon Nieuwkoop 4 
september 
De eerste van deze drie lopen is de 
Halve Marathon van Nieuwkoop. Deze 

loop wordt al tientallen jaren gehouden 
in Nieuwkoop. Namens de organisatie 
kan Wim Verhage deze loop van harte 
aanbevelen. In het verleden liep Wim 
maar liefst 191 marathons en uiteraard is 
hij altijd deelnemer in Nieuwkoop. “Het 
is een prachtige loop en de deelnemers 
roemen vooral de mooie natuur rondom 
de plassen. Deelnemers kunnen kiezen 
uit meerdere afstanden, de jeugd mag 
gratis meedoen. Bijzonder is dat de 
10km hardlopers per bus naar De Meije 
(schuur Natuurmonumenten) worden 
gebracht. 

Inschrijving en start is zondag 4 
september op het Reghthuysplein. Meer 
informatie op  
www.halvemarathonnieuwkoop.nl. 
 
Oranjeloop Ter Aar 11 september
De Oranjeloop is normaal in april, op 
de zondag voor Koningsdag. Dit jaar 
waren er voor de dertiende editie te 

weinig vrijwilligers en er was (te) weinig 
voorbereidingstijd. De organisatie werkt 
nu samen met de Ter Aarse IJsclub en 
de Oranjeloop is verplaatst naar zondag 
11	september.	Start	en	finish	zijn	op	
een nieuwe locatie: bij IKC De Vaart, de 
routes zijn hiervoor een klein beetje 
aangepast. Hans Zevenhoven van de 
organisatie: “Tijdens de loop krijgen 
de deelnemers de mooiste plekjes in 
en om Ter Aar te zien. Mooi is ook dat 
een deel van de opbrengsten ieder jaar 
naar een goed doel gaat.” Er worden 
ongeveer 300 deelnemers verwacht, zij 
kunnen kiezen uit meerdere afstanden. 
Wandelaars zijn ook welkom. Evenals 
minder validen. Geef dit wel duidelijk 
aan bij de inschrijving. Kijk voor meer 
informatie en deelnamekosten op 
website www.oranjeloop.nl. 

 7-Loop Zevenhoven 25 september
De derde loop in dit Nieuwkoop Circuit 
is de 7-Loop. Zondag 25 september 
2022 is alweer de 35e editie. Theo 
de Boer licht namens de organisatie 
toe dat deelnemers kunnen kiezen uit 

meerdere afstanden. De langste afstand 
is de 10 Engelse Mijl. De jeugd mag 
gratis meedoen en de volwassenen 
betalen op hun deelnametarief 1 euro 
extra. Dat geld is bestemd voor een 
goed lokaal doel. Ook minder validen 
kunnen meedoen. Geef dit duidelijk aan 
bij de inschrijving, zodat de organisatie 
daarvoor de juiste aanpassingen in 
de routes kan maken. Jaarlijks zijn er 
ongeveer 75 vrijwilligers in touw om de 
350 tot 400 deelnemers te begeleiden. 

Start	en	finish	is	op	het	SVZ-terrein	aan	
de Stationsweg in Zevenhoven. Theo de 
Boer: “De 7-Loop is elk jaar weer een 
bijzonder leuke dag, waarbij iedereen 
elkaar het beste gunt. Natuurlijk is er 
competitie, maar het is en blijft een 
sportief feestje.” Meer informatie en/of 
inschrijven kan op www.7-loop.nl. 
 
Wie meer wil weten over deze 
loopevenementen of de Nationale 
Sportweek kan terecht op de website 
www.nieuwkoopsportencultuur.nl.
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ZONNEBLOEMWEDSTRIJ D: 
GEEF DE LENGTE DOOR 
VOOR 5 SEPTEMBER!  
Het is zo ver, het moment 
waarop we hebben ge-
wacht! Geef voor maandag 
5 september de uiteindelijke 
hoogte van de zonnebloem 
door via duurzaam@nieuw-
koop.nl met als onderwerp 
#ZonnebloemNieuwkoop. 
Vermeld daarbij uw naam en 
adres. Stuur ook een foto en/
of	fi	lmpje	mee	van	uw	zonne-
bloem waarbij te zien is dat u 
de zonnebloem opmeet. 

Let op! Alleen de lengte van 
de steel telt. Meten kunt u 
bijvoorbeeld doen door langs 
de steel een lat te leggen (dat 
kan ook als de zonnebloem 
is omgevallen) en er een 
meetlint langs te leggen. Laat 
duidelijk de hele steel zien en 
zorg dat de lengte leesbaar 
is. 

Bij twee winnaars met 
dezelfde hoogte telt ook 
de diameter (van de steel), 
waarbij de grootste diameter 
wint. Meet nauwkeurig. De 
zes grootste zonnebloemen 
komen we persoonlijk bij u 
nameten. In de week van 5 
september ontvangen deze 
zes deelnemers de datum 
van het nameten. 

Wat kunt u winnen?
De winnaars 1 tot en met 
6 winnen het ‘duurzaam 
tuinieren’ en ‘duurzaam 
tuinieren voor kinderen’ boek 
van Anne Wieggers. Voor de 
nummers 1, 2 en 3 is ook 
nog een andere, mooie prijs 
weggelegd. De winnaars 
maken we uiterlijk eind 
september bekend.

DUURZAME ACTIVITEITEN IN 
BIBLIOTHEKEN

Benieuwd hoe u uw leven en 
omgeving kan verduurzamen 
en	vergroenen?	Vanaf	
september organiseert 
Bibliotheek Rijn en Venen in 
opdracht van ons duurzame 
activiteiten in Nieuwkoop en 
Ter Aar. Iedere maand kan jong 
en oud hier ontdekken hoe u 
op een leuke en toegankelijke 
manier ‘groener’ kunt leven. De 
bibliotheek organiseert deze 
activiteiten onder de naam 
‘Huis van Duurzaamheid’ en 
wil u hiermee ondersteunen, 
informeren en inspireren 
bij het samen bouwen aan 
een toekomstbestendige 
samenleving. Daarnaast is 
het Huis van Duurzaamheid 
een (online) plek waar 
particulieren, ondernemers, 
professionals en organisaties 
elkaar kunnen ontmoeten. 

Leuke activiteiten voor jong 
en oud
Iedere maand kunnen 
volwassenen tijdens de 
uiteenlopende activiteiten 

inspiratie opdoen voor een 
duurzamere levensstijl. Denk 
aan workshops over (moes)
tuinieren, fashionswaps en 
wildpluktochten. Ook kinderen 
kunnen tijdens de maandelijks 
GroenMakers-activiteiten 
kennismaken met duurzame 
thema’s: van water- en 
landsafari’s tot natuuryoga en 
recyclekunst. 

Informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie 
over het Huis van 
Duurzaamheid en het volledige 
activiteitenprogramma op: 
www.bibliotheekrijnenvenen.nl/
activiteiten/duurzaamheid. 

De duurzaamheidsprogramme-
ring van het Huis van Duur-
zaamheid is een samenwerking 
van de gemeente en lokale, 
duurzame ondernemers en 
organisaties

DENK MEE OVER BEWEEGPLEK NIEUWKOOP
Op het sportpark in Nieuwkoop aan de kant van de 
Ladderhaak willen wij een nieuwe beweegplek aanleggen. 
Een plek met diverse sporttoestellen met een kunstgras 
ondergrond. Ook willen we meer groen aanbrengen om te 
zorgen voor een prettige sfeer. Vindt u het leuk om met 
ons mee te denken over de toestellen of de invulling van 
de	beweegplek?	Of	heeft	u	punten	waar	wij	bij	de	inrichting	
rekening	mee	moeten	houden?	Meld	u	dan	aan	voor	de	
inloopbijeenkomst op 14 september van 18.30 tot 20.30 uur. Dit 
kan via: mailboxBOR@nieuwkoop.nl. Dan hoort u van ons waar 
de inloop gehouden wordt. Wilt u met ons meedenken, maar 
kunt	u	niet	naar	de	inloopavond	komen?	Laat	het	ons	weten	
via mailboxBOR@nieuwkoop.nl.   

Zonnebloem Matthijs Valentijn: 
319 cm

Zonnebloem Michelle, Anouk en 
Samuël van Harten: 283 cm
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VRIJWILLIGERS VOOR 
WELZIJNSBEZOEKEN 75+ GEZOCHT  
Bent u toe aan een leuke, sociale uitda-
ging en bent u gemiddeld twee tot drie 
uur	in	de	week	beschikbaar?	Wij	zoeken	
vrijwilligers met goede sociale vaardighe-
den, die het leuk vinden om in gesprek te 
gaan met ouderen. 

Als welzijnsbezoeker gaat u in tweetallen 
op bezoek bij mensen van 75 jaar en 
ouder in de gemeente. In een persoonlijk 
gesprek inventariseert u met behulp van 
een lijst met onderwerpen hoe het met 
de bezochte oudere gaat. Signa-
len en hulpvragen die in dit 
gesprek naar voren komen, 
bespreekt u vervolgens met 
de coördinatoren Welzijns-
bezoeken. Daarna krijgt de 
oudere eventueel hulp via 
het team van De Verbinding.  

Wie zoeken wij?  
Goed kunnen luisteren, respect voor 
de normen en waarden van anderen en 
affiniteit	met	mensen	van	75	jaar	en	ouder	
zijn kernbegrippen bij de welzijnsbezoe-

ken. We streven naar een gemengd team; 
mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. U dient 
een VOG-verklaring te kunnen overleggen 
(wij vergoeden de kosten).  

Wat bieden wij?  
U krijgt begeleiding van twee coördinato-
ren, waar u uw ervaringen mee kunt be-
spreken en van wie u ondersteuning krijgt. 
Ook maakt u deel uit van een vast team 
welzijnsbezoekers die elkaar regelmatig 
ontmoet tijdens themabijeenkomsten. U 

krijgt een opleiding van 1 dag en 
u ontvangt een kilometer- en 

vrijwilligersvergoeding. Bent u 
de welzijnsbezoeker die wij 
zoeken?	Wacht	dan	niet	en	
reageer! 

De ouderen kijken uit naar 
uw komst. U kunt zich aanmel-

den en meer informatie krijgen bij 
Myranda Zwirs of Sylvia Romein, coör-
dinatoren Welzijnsbezoeken via e-mail: 
Welzijnsbezoeken@nieuwkoop.nl of tel: 14 
0172 (gemeente Nieuwkoop). 

“VERANDERT MIJN 
LEVEN ALS IK 
VOOR JE ZORG?”
De Bibliotheek Rijn en Venen organiseert 
op dinsdag 20 september van 14.00 tot 
17.00	uur	in	Parkvilla	(Cornelis	Geellaan	
2, Alphen aan den Rijn) een bijeenkomst 
voor iedereen die zorgt of daarmee een 
keer te maken krijgt. Onder leiding van 
Eric Corton (bekend van televisie en de 
voorstelling Ma) gaan mantelzorgers met 
elkaar in gesprek over wat het betekent 
om voor iemand te zorgen aan de hand 
van	fragmenten	uit	de	film	‘Moeder	aan	
de lijn’. 

Tijdens het Nederlands Film Festival (NFF) 
in 2018 ging de documentaire ‘Moeder 
aan de lijn’ van regisseur Nelleke Koop in 
première. Een intiem en indrukwekkend 
portret van drie dochters die zorgen voor 
hun moeder en daarbij ervaren dat hun 
eigen leven in de knel komt. Volgens een 
artikel	in	de	Volkskrant	is	de	film	een	
‘monument voor elke mantelzorger’. Deze 
documentaire kunt u gratis bekijken in 
Parkvilla	op	13	september	om	19.00	uur.

Kaarten voor beide activiteiten kunt u 
reserveren via 
www.bibliotheekrijnenvenen.nl.

www.nieuwkoop.nl/jongerenwerker
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De officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u berichten over uw buurt van bijvoorbeeld 
omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten per e-mail ontvangen?  Meld u dan aan bij de e-mailservice van overheid.nl.

BEKENDMAKINGEN IN HET KORT 

AANVRAGEN EVENEMENTEN & 
ACTIVITEITEN
Ter Aar
Ringdijk 39 - tentoonstelling, 17-19 nov 
Nieuwkoop
Diverse wegen - toertocht 17 sep
Zevenhoven
Stationsweg	23	-	Summer	Beach	Party,	
30 jun en 1, 2 jul 2023 

BESLUIT EVENEMENTEN EN 
ACTIVITEITEN
Nieuwveen
Dorpsstraat 60 - Beachvolleybal, 10 sep 
+ schenken alcohol 
Langeraar
Klinkerkade 1 - geluidhinder 13 aug  
Nieuwkoop  
Reghthuysplein - Tribute & Country 
festival, 13 en 14 aug + schenken alcohol 

NUMMERAANDUIDING
Nieuwkoop,	Noordenseweg	23P	en	23Q	
- aanvraag
Noorden, Voorweg 64A - wijziging
Nieuwveen, Waterlelie 17 - besluit

BESCHIKKING OPNAME 
GEGEVENS VERTREK (BRP)
de heer Tomasz Krzeminski, Ter Aar 

ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER  
Molenweg 3 Zevenhoven - melding   
Oostkanaalweg 21B en Rozenlaan 4 Ter 
Aar - verzoek om maatwerkvoorschriften  

BESTEMMINGSPLANNEN
Ontwerp	wijzigingsplan	‘Paradijsweg	19,	
Ter Aar’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Blokland 
41/41a, Nieuwveen’

SLOOPMELDINGEN
Nieuwveen 
Dorpsstraat 88 - verwijderen asbest
Nieuwkoop 
Lindelaan 5 - verwijderen asbest
Papenveer 
Paradijsweg	20a	-	verwijderen	asbest

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Noorden 
Naast Ir. J. Nysinghweg nr. 1 plaatsen 
werkdepot vergunningvrij    
Nieuwveen 
Candelastraat - kavel 6d - bouw 
bedrijfsruimte met kantoren
Oude Nieuwveenseweg 70 - wijzigen 
kleur monumentale boerderij 
Ter Aar
Harsweg 34 - verbouw showroom naar 
magazijn
Iepenpad 41 - plaatsen dakkapel
Stobbeweg 6 en 8 - plaatsen 
wandpanelen 
Langeraar 
Langeraarseweg 89 - bouw berging met 
garage
Woerdense Verlaat
Uitweg 10 - legaliseren betonplaat
Uitweg 30 - plaatsen depot
Nieuwkoop
Zuideinde 14F - realiseren nokverhoging 

en wijzigen achtergevel
Zuideinde 52A - verbouwen woning en 
verhogen kap

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Voorweg 121 en 125 Noorden - bouw 
woning 

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Noordeinde  
Noordeinde 3 - dakkapel en 3 ramen - 
buiten behandeling gelaten  
Nieuwkoop
Achterweg 34 - uitbouw met dakopbouw
Willem de Zwijgerlaan 5 - bouw tuinhuisje 
Windhaak 63 - terugplaatsen pui dakkapel 
- ingetrokken
Woerdense Verlaat 
Uitweg 30 - brug met uitweg 
Nieuwveen 
Ampèrestraat 20B - wijzigen roldeur naar 
glazen pui
Ter Aar
Kerkweg 33 - plaatsen serre
Langeraar
Geerweg 97 - kap boom - vergunningvrij
Reigersbos 11 - baggerdepot  
Noorden 
Simon van Capelweg 109C - realiseren 
terrasoverkapping
Simon van Capelweg 32B - onderheide 
verharding en beschoeiing  
Noordse Dorp 
Noordse Dorpsweg 4 - uitbreiden 
consistorie bij rijks monumentale kerk

JETZE PLAT GROSSIERT IN GOUD
Hij heeft al heel wat gouden 
plakken	behaald,	maar	Jetze	Plat	uit	
Vrouwenakker is nog niet van plan 
om daarmee te stoppen. Tijdens het 

wereldkampioenschap paracycling 
(11 t/m 14 augustus) in het Canadese 
Baie Comeau voegde Jetze opnieuw 
twee gouden medailles toe aan zijn 
indrukwekkende verzameling eremetaal. 

Jetze deed als handbiker mee aan de 
tijdrit (H4) op 11 augustus en de wegrace 
op 13 augustus. Hij voldeed daarmee aan 
de verwachtingen van bondscoach Floris 
Goesinnen. Wethouder Tom de Kleer 
overhandigde op 19 augustus felicitaties 
en een mand met lokale lekkernijen 
namens de gemeente.

De skatebaan in Ter Aar is verplaatst en helemaal 
klaar voor gebruik! Kom een kijkje nemen achter 
Aardamseweg 4 en neem je skates, step en of 
skateboard mee!
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DE GROENSTE TUIN VERKIEZING 
Voor de derde keer op rij organiseren 
we ‘De Groenste Tuin’ verkiezing. Ook dit 
jaar zijn we benieuwd naar alle groene 
paradijsjes in onze gemeente. In de maand 
september kunt u uw groene tuin of 
balkon aanmelden en zo kans maken op 
leuke prijzen! 
 
Doet u ook mee? 
Iedereen uit de gemeente Nieuwkoop met 
een tuin of balkon mag deelnemen aan 
de verkiezing. Het is goed om te weten 
dat de grootte van uw tuin of balkon geen 
invloed heeft op de kans om te winnen. Bij 
het beoordelen van de foto’s kijkt de jury 
naar: 

• de hoeveelheid groen in uw tuin;
• de verschillende soorten bloemen en 

planten in uw tuin;
• hoe u omgaat met regenwater;
• of vogels, insecten en andere dieren uw 

tuin graag bezoeken;
• wat u verder doet voor een 

klimaatvriendelijke en gezonde 
leefomgeving.

U mag uiteraard eerst uw tuin (nog meer) 
vergroenen en dan meedoen aan de 
verkiezing, dat juichen wij alleen maar toe!

Prijswinnaars 
Naast de titel ‘De Groenste Tuin’ zijn er 
ook mooie prijzen te winnen.
• Eerste prijs: de Nationale Tuinbon t.w.v. 

€ 100, egelhuis, voederbakje voor egels 
met egelvoer, voederhuisje voor vogels 
en een vogelvoerpakket (groot).

• Tweede prijs: de Nationale Tuinbon 
t.w.v. € 75, voederbakje voor egels met 
egelvoer, voederhuisje voor vogels en 
een vogelvoerpakket (medium). 

• Derde prijs: de Nationale Tuinbon t.w.v. 
€ 50, voederhuisje voor vogels en een 
vogelvoerpakket (klein). 

In oktober maken wij via onze website 
en social media de winnaars bekend. 
Uiteraard ontvangen zij van ons ook 
persoonlijk bericht.
 
Hoe doet u mee? 
Vul	het	inschrijfformulier	in	op	 
www.nieuwkoop.nl/de-groenste-tuin. 
U kunt hierbij maximaal drie foto’s van 
uw tuin toevoegen. Meedoen kan van 
1 september tot en met 30 september. 
We zijn erg benieuwd naar uw groene 
tuinen en balkons! Heeft u vragen over de 
verkiezing?	
 
Neem dan contact met ons op via het 
e-mailadres: mailboxBOR@nieuwkoop.nl.

VAKANTIESPEELWEKEN GROOT SUCCES
In de laatste week van de zomervakantie konden de 
schoolkinderen meedoen met huttenbouw, bingo, creativiteit, 
sport en spel. Van ’s ochtends 9 uur tot ’s middags 16 uur 
was de jeugd lekker bezig. Soms zelfs met een avondspel 
of een overnachting in het kamp of huttendorp. Wethouders 
Ines de Ridder en Tom de Kleer namen bij diverse activiteiten 
een kijkje. De speelweek van stichting DAN vierde het tienjarig 
bestaan. Tom de Kleer feliciteerde voorzitter Freddie Spek en 
zijn team van vrijwilligers voorafgaand aan de Magic Show in 
De Ringkant. In Zevenhoven was de traditionele huttenbouw 
aan	het	Plantsoen.	Tijdens	de	kinderkermis	werden	Sophie	en	
Isa beloond, omdat zij de naam van het huttendorp hadden 

bedacht: Het Gouden Dorp. Ines de Ridder reikte woensdag de 
prijzen uit in het huttendorp van Nieuwkoop. De mooiste hut 
stond in de Candy Crushstreet (nr. 3) en was van Frederique, 
Jul, Donna, Viki en Katen. De origineelste hut was van Danny, 
Luuk,	Joey	en	Piet	(auto-hut)	in	Hay	Daystreet	nr.	1.	Ook	het	Ter	
Aarse Argonnepark bouwden ruim honderd kinderen een mooi 
huttendorp. Tom de Kleer keek mee bij de huttenbouw en hielp 
met uitdelen van de patat. De terreinen zijn inmiddels weer 
schoon en de jeugd zit weer in de schoolbanken.

Het college bedankt alle vrijwilligers die de vakantiespeelweken 
tot een succes maakten.
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